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23 września 2016 rok
STANOWISKO FEDERACJI NA RZECZ KOBIET I PLANOWANIA RODZINY WS. ODRZUCENIA PROJEKTU
USTAWY O PRAWACH KOBIET I ŚWIADOMYM RODZICIELSTWIE

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, jako organizacja, która od 25 lat broni prawa
kobiet do świadomego macierzyństwa, jest zatrwożona wynikiem głosowania polskich
parlamentarzystek i parlamentarzystów w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o prawach
kobiet i świadomym rodzicielstwie złożonego przez Komitet Ustawodawczy „Ratujmy
Kobiety”.
23 września 2016 roku na 26 posiedzeniu Sejmu, posłanki i posłowie polskiego parlamentu
zdecydowali, aby odrzucić obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym
rodzicielstwie złożony przez Inicjatywę Obywatelską „Ratujmy Kobiety”. Projekt, który powstał
w szacunku do wartości życia i zdrowia kobiety odrzucono już w pierwszym czytaniu. Decyzję
tę poparło 230 posłów, 173 było przeciwko, 15 posłów wstrzymało się od głosu.
Fakt odrzucenia projektu, który gwarantował dostęp do badań prenatalnych, rzetelną
edukację seksualną, refundację środków antykoncepcyjnych oraz dostęp do legalnej aborcji
do 12 tygodnia ciąży, a skierowanie do komisji projektu Inicjatywy Stop Aborcji, stanowi o
pogrzebaniu resztek praw reprodukcyjnych Polek.
Podjęta dzisiaj decyzja pokazuje, że w Polsce kobiety traktowane są przedmiotowo, a ich życie
i zdrowie jest lekceważone i ignorowane. Nie mamy w sobie zgody na życie w kraju, w którym
kobiety pozbawia się wolności i podmiotowości. Zdecydowanie sprzeciwiamy się również
temu, że Parlament stał się miejscem, gdzie rozstrzyga się kwestie moralności i sumienia, a nie
rozważa się warianty prawa służące dobru obywatelek i obywateli.
Dlatego zapowiadamy, że dołożymy starań, aby informacja o haniebnym potraktowaniu
wartości życia i zdrowia Polek przez polskich parlamentarzystów i parlamentarzystki dotarła
do jak największego grona osób, organizacji i instytucji, dla których walka o prawa kobiet jest
wartością i priorytetem. Będziemy walczyć o prawa reprodukcyjne kobiet z tak samo wielką
pasją i oddaniem, pomimo wielkiej porażki, którą poniosłyśmy jako obywatelki naszego kraju.

